
Vyučujícím, pověřeným organizací školního kola BiO kat. „C“
___________________________________________________

PROPOZICE Okresního kola 53. ročníku Biologické olympiády kat. „C“
školní rok 2018/19

téma: Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven

Vyhlašovatel: ČZU Praha, UK BiO
Pořadatel: DDM Olomouc, tř.17. listopadu 47, Olomouc, OK BiO
Termín konání školních kol: do 9.2. 2018

Okresní kolo Biologické olympiády kat. „C“ se uskuteční 16. 4. 2019, v DDM Olomouc, tř.
17. listopadu 47, Olomouc. Soutěž bude zahájena v 8.30 hodin, v době od 8.00 do 8.30 
hodin proběhne prezence. Výdaje na dopravu studentů a pedagogického doprovodu hradí 
jednotlivé školy. Po skončení všech soutěží poskytne KÚ OK vysílající škole na dopravu část 
finančních prostředků - využívejte skupinových nebo zpátečních slev a jízdenky uschovejte 
jako podklady pro vyúčtování!

Podmínky pro účast v okresním kole:
Po skončení školního kola, nejpozději však do 10.3. 2019, odešlete na adresu  DDM 
Olomouc, tř.17. listopadu 47, 77174 Olomouc nebo e-mailem na janskeho@ddmolomouc.cz, 
výsledkovou listinu školního kola BiO „C“, včetně počtu účastníků školního kola, dále pak:

 Jmenný seznam nejvýše 2 soutěžících, navržených k postupu do okresního 
kola včetně jejich  třídy, data narození a adresy bydliště!

 Vstupní úkol soutěžících /forma dle pokynů ÚK BiO – web BiO/, po domluvě lze dodat 
v den konání OK, nejpozději však před prezencí soutěžícího do OK. 
Vstupní úkol je nedílnou součástí úloh OK, bez jeho vypracování lze soutěžit pouze 
mimo oficiální pořadí. 

 aktuální e-mailovou adresu školy, případně kontaktní e-mailovou adresu 
vyučujícího, pověřeného organizací školního kola BiO.

Pro přihlášení do OK existuje formulář na webových stránkách DDM (pokyny a 
propozice - přihláška do ostatních soutěží)

Neúplné přihlášky nebo ty, které obdržíme až po výše uvedeném termínu, nebudou 
akceptovány. V případě, že některý z Vámi přihlášených žáků nebude do okresního kola 
přijat z důvodu např. velkého počtu soutěžících nebo pro nesplnění podmínek pro účast 
v soutěži, budete o této skutečnosti včas informováni. Hlášení o počtu řešitelů školního kola 
zasílají i školy, které do okresního kola nedoporučují žádné řešitele.

Soutěžící v okresním kole BiO „C“ si s sebou přinesou:
psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko, přezůvky, svačinu.

Soutěžící postupující do okresního kola budou ještě včas písemně nebo 
elektronicky pozváni

S dotazy se můžete obrátit na Evu Havlickou ,e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz, 
tel. 731444439 nebo Jaroslava Marxe, e-mail: panda@ddmolomouc.cz, tel. 725922621

Informace a studijní texty jsou k dispozici na: www.biologickaolympiada.cz



Vyučujícím, pověřeným organizací školního kola BiO kat. „D“
__________________________________________________________________________

PROPOZICE Okresního kola 53. ročníku Biologické olympiády kat. „D“
školní rok 2018/2019

téma: Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven
___________________________________________________________________

Vyhlašovatel: ČZU Praha, UK BiO
Pořadatel: DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, Olomouc, OK BiO
Termín konání školních kol: do 9.2.2018

Okresní kolo Biologické olympiády kat. „D“ se uskuteční 10. 4. 2019 v DDM Olomouc, 
tř. 17. listopadu 47. Soutěž bude zahájena v 8.30 hodin, v době od 8.00 do 8.30 hodin 
proběhne prezence. Výdaje na dopravu studentů a pedagogického doprovodu hradí 
jednotlivé školy. Po skončení všech soutěží poskytne KÚ OK vysílající škole na dopravu část 
finančních prostředků - využívejte skupinových nebo zpátečních slev a jízdenky uschovejte 
jako podklady pro vyúčtování!

Podmínky pro účast v okresním kole:
Po skončení školního kola, nejpozději však do 10.3. 2019, odešlete na adresu  DDM 
Olomouc, tř.17. listopadu 47, 77174 Olomouc nebo e-mailem na janskeho@ddmolomouc.cz, 
výsledkovou listinu školního kola BiO „C“, včetně počtu účastníků školního kola, dále pak:

 Jmenný seznam nejvýše 2 soutěžících, navržených k postupu do okresního 
kola včetně jejich třídy, data narození a adresy bydliště!

 Vstupní úkol soutěžících /forma dle pokynů ÚK BiO – web BIO/, po domluvě lze 
dodat v den konání OK, nejpozději však před prezencí soutěžícího do OK. 
Vstupní úkol je nedílnou součástí úloh OK, bez jeho vypracování lze soutěžit pouze 
mimo oficiální pořadí. 

 aktuální e-mailovou adresu školy, případně kontaktní e-mailovou adresu 
vyučujícího, pověřeného organizací školního kola BiO.

Pro přihlášení do OK existuje formulář na webových stránkách DDM (pokyny a 
propozice - přihláška do ostatních soutěží)

Neúplné přihlášky nebo ty, které obdržíme až po výše uvedeném termínu, nebudou 
akceptovány.
V případě, že některý z Vámi přihlášených žáků nebude do okresního kola přijat z důvodu
např. velkého počtu soutěžících nebo pro nesplnění podmínek pro účast v soutěži, budete 
o této skutečnosti včas informováni. Hlášení o počtu řešitelů školního kola zasílají i školy, 
které do okresního kola nedoporučují žádné řešitele.

Soutěžící v okresním kole BiO „D“ si s sebou přinesou:
 psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko, přezůvky, svačinu.

Soutěžící postupující do okresního kola budou ještě včas písemně nebo 
elektronicky pozváni

S dotazy se můžete obrátit na Evu Havlickou, e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz, 
tel. 731444439 nebo Jaroslava Marxe, e-mail: panda@ddmolomouc.cz, tel. 725922621.

Informace a studijní materiály jsou k dispozici na: www.biologickaolympiada.cz,.




